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Prezentācijas saturs 
 

 Kas jāņem vērā dodoties darba meklējumos 

uz ārvalstīm? 

 Darba meklēšana un darba iespējas Eiropā 

 EURES pakalpojumi Nodarbinātības valsts 

aģentūrā 

 Privātās darbiekārtošanas firmas 
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Brīva darba spēka 

kustība 

- 

katra ES pilsoņa 

tiesības, iespējas un 

alternatīva 
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EURES - EURopean Employment Services 
ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkls, kura galvenais 

uzdevums ir atbalstīt darba spēka mobilitāti starp Eiropas 

Savienības/Eiropas Ekonomikas Zonas valstīm. 

 

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra  

un tās EURES konsultanti 



Latvijas EURES konsultanti 

NVA Liepājas, Rīgas, Cēsu, Rēzeknes un Daugavpils filiālēs 
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Pie EURES konsultanta var uzzināt:  

EURES konsultanti  

  Kā atpazīt viltus darba piedāvājumus 

  Par darba un dzīvošanas nosacījumiem Eiropā 

  Kas jāņem vērā slēdzot darba līgumu citā 

Eiropas valstī 

  Kā izmantot privāto darbiekārtošanas firmu 

pakalpojumus 

  Kāda ir sociālā aizsardzība un garantijas 

ārvalstīs 

  Par savām tiesībām un pienākumiem 

uzturoties citā Eiropas valstī  
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Riski nodarbinātībai ārvalstīs 

• Vājas vai neesošas svešvalodu zināšanas (piem., darba līguma 

parakstīšana, neizprotot līguma noteikumus; adekvāta dzīve sabiedrībā); 

 

• Aktuālas, precīzas un visaptverošas informācijas trūkums (par darba 

tirgus situāciju, dzīves un darba apstākļiem, darba likumdošanu, tiesībām, 

pienākumiem utt.) 

 

• Apšaubāmu interneta tīmekļa vietņu vai nepilnīgu sludinājumu 

laikrakstos izmantošana, meklējot nodarbinātības iespējas ārvalstīs; 

 

• Darba atrašanai tiek izmantota darbiekārtošanas firma, kurai nav 

izsniegta NVA licence darbiekārtošanas pakalpojuma sniegšanai 

konkrētajā valstī; 

 

• Nav noslēgts rakstveida līgums ar darba devēju vai darbiekārtošanas 

pakalpojumu sniedzēju. 
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Kā atpazīt viltus un krāpnieciskos darba 

piedāvājumus? 
• Neeksistējošs uzņēmums 

• Nepareiza vai neprecīza uzņēmuma kontaktinformācija (adrese, tālrunis, 

e-pasts) 

• Tiek prasīta samaksa par darbā iekārtošanu, formalitāšu nokārtošanu, 

rakstisku testu vai darba interviju veikšanu, darba vietas “rezervēšanu” 

• Piedāvājums par maksu nokārtot darba atļauju nepilsoņiem 

• Darba samaksa ir pārāk zema vai pārāk augsta piedāvātajam darbam 

• Darbiekārtotājs norunā tikšanos kādā sabiedriskā vietā, nevis birojā  

• Tiek piedāvāts darbs nenoskaidrojot Jūsu prasmes  

• Apstiprinātajam kandidātam steidzami jāapstiprina piedāvājums un/vai 

steidzami jādodas uz ārvalstu darba vietu 

• Darba devējs piedāvā apmaksāt ceļa izdevumus, lai ierastos ārvalstī 
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Kā atpazīt viltus darba piedāvājumus? 



Kā atpazīt viltus darba piedāvājumus? 



Licencētās darbiekārtošanas firmas  

www.nva.gov.lv 
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Biežāk sastopamie darba meklētāju 

apkrāpšanas scenāriji 

• Netiek izsniegts līgums par darbiekārtošanas pakalpojuma 
saņemšanu un maksājumu dokuments par “dokumentu 
sagatavošanas izmaksām”; 

• Nokļūstot ārzemēs, noskaidrojas, ka darba devējs negaida šādu 
darbinieku; 

• Tiek skaidrots, ka darba nav, bet varot piedāvāt citu, sliktāk 
apmaksātu darbu, sliktākus un dārgākus dzīvošanas apstākļus; 

• Uz darba meklētāja sūdzībām, ka ārzemēs solītā darba nav, 
komersants nereaģē vai atbild, ka sajaukts telefona numurs; 

• Darba devēja piedāvātajā darba vietā parādās arvien jauni 
nosacījumi – transporta izmaksas, darba apģērba izmaksas, 
dzīvošanas izmaksas, par kurām cilvēks nebija iepriekš informēts ; 

• Darbu uzsākot, cilvēkam tiek paziņots, ka viņš darba devējam “ir 
parādā,” un parāds tiks ieturēts no algas. 

 

• Rezultāts: Slikti apmaksāts darbs un ļoti slikti dzīves apstākļi 
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Biežāk sastopamie darba meklētāju 

apkrāpšanas scenāriji 

• Tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs, bet pirms tā uzsākšanas 
nepieciešama apmācība (parasti 4-6 mēneši); 

• Apmācība tiek piedāvāta it kā bezmaksas; 

• Ierodoties darba vietā citā valstī izrādās, ka darba līguma nosacījumi 
veidoti tā, ka atalgojums ir ļoti zems, par dzīvošanu jāmaksā vairāk 
nekā bija solīts, turklāt jādzīvo ļoti sliktos apstākļos; 

• Nav iespējas atteikties no darba, jo tiek paziņots, ka, no darba 
aizejot, būs jāatmaksā apmācību nauda. Noskaidrojas, ka maksa 
par apmācībām ir ļoti liela. 

 

• Rezultāts: Cilvēks pakļaujas ekspluatācijai, lai nebūtu 
jāatmaksā apmācību nauda 
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Dzīvošanas izmaksas ārvalstīs 
Average Cost of Accommodation in London 

Flat-Share Rental per month One Bedroom Flat Rental per month 

East London £290 - £390 (single), 
£430 - £600 
(double) 

East London £650 - £750 

West London £280 - £430 (single), 
£459 - £690 
(double) 

West London £700 - £800 

South London £280 - £500 (single), 
£350 - £650 
(double) 

South London £600 - £700 

North London £300 -£400 (single), 
£430 - £550 
(double) 

North London £650 - £750 

UK cost of Transportation  

Weekly Zone 1-6 Travelcard  £41 

Monthly Zone 1-2 Travelcard £86 

Train trip to Edinburgh £110 (standard single) 

Train trip to Cambridge / Brighton  £17 - £20 (single) 

Avg mid-sized car rental for a weekend £70 

Return budget flight to Spain £120 - £150 (budget carrier) 

Eurostar return ticket to Paris £125 (standard class) 

Return flight to Ireland £50 - £60 (budget carrier) 



UZZINI, PIRMS DODIES! 

 KĀDA IR DARBA TIRGUS SITUĀCIJA IZVĒLĒTAJĀ VALSTĪ?  

 KĀDI IR DARBA NOSACĪJUMI KONKRĒTAJĀ VALSTĪ ? VAI IR 

NEPIECIEŠAMAS DARBA ATĻAUJAS? 

 CIK LABI JĀZINA VALODA? 

 KĀ KONKRĒTAJĀ VALSTĪ TIEK NOFORMĒTI DOKUMENTI: DARBA 

LĪGUMS, NODOKĻU KARTE U.C.? 

 KĀDA IR REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA, IERODOTIES VALSTĪ: 

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA, IEDZĪVOTĀJU REĢISTRS U.C.? 

 KUR MEKLĒT DZĪVESVIETU? 

 KĀDI IR DZĪVES UN DARBA NOSACĪJUMI VALSTĪ? 

 VAI IEGŪTĀ IZGLĪTĪBA TIKS ATZĪTA? 

 KĀDS IR IZTIKAS MINIMUMS VALSTĪ? 

Pirms doties darbā uz ārvalstīm, noskaidro: 



Bezdarba situācija Eiropā 
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Šķēršļi jauniešiem darba atrašanai  
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Darba tirgus prognozes 

Līdz 2020.gadam pieprasījums pēc augstākās kvalifikācijas 

dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu jomu speciālistiem par gandrīz 

14 tūkstošiem varētu pārsniegt piedāvājumu, bet pieprasījums pēc 

sociālo un humanitāro zinātņu speciālistiem būs par 17 tūkstošiem 

mazāks nekā piedāvājums. 



Top-20 bottleneck occupational groups 

Rank Occupational Group Rank Occupational Group 

1 
Metal, machinery and related trades 

workers 
11 Teaching professionals 

2 Science and engineering professionals 12 
Business and administration associate 

professionals 

3 
Information and communications 

technology professionals 
13 Business and administration professionals 

4 Health professionals 14 Electrical and electronic trades workers 

5 
Building and related trades workers, 

excluding electricians 
15 Stationary plant and machine operators 

6 Personal service workers 16 Cleaners and helpers 

7 
Science and engineering associate 

professionals 
17 

Refuse workers and other elementary 

workers 

8 Sales workers 18 Personal care workers 

9 Drivers and mobile plant operators 19 Administrative and commercial managers 

10 
Food processing, wood working, garment 

and other craft and related trades workers 
20 Agricultural, forestry and fishery labourers 



Tendences darba tirgū  

• “Vienkāršo darbu” un manuālo darbu darītāji nākotnē 

būs mazāk pieprasīti 

• Pieprasīti būs inženiertehniskie, IT jomas speciālisti 

• Profesiju prasībās ienāk “jaunās” tehnoloģijas 

• Vairāk tiek pieprasīti plaša profila speciālisti nevis 

šauras jomas speciālisti 

 



Tava izvēle ... ???  



Veiksmīgai darba atrašanai nepieciešams 

Svešvalodu zināšanas 

 Iegūta specialitāte un kvalifikācija 

Darba pieredze 

 Iniciatīva un vēlme iegūt jaunas zināšanas 

Vēlme iegūt ārvalstu pieredzi 

 

            



Darba meklēšanas iespējas Eiropā 

Darba meklēšanai Eiropā Jūs varat: 

 izmantot EURES interneta tīkla starpniecību, lai atrastu 
brīvo darba vietu piedāvājumu Eiropas valstīs vai 
ievietotu savu CV EURES, kur tas būs pieejams 
potenciālajam darba devējam Eiropā  
(www.eures.europa.eu), 

 izmantot ES valstu Nodarbinātības dienestu darba  
piedāvājumu datu bāzes internetā, 

 pieteikties darbā sev interesējošos uzņēmumos, 

 atbildēt uz darba sludinājumiem, kas publicēti vietējās 
valsts presē, 

 izmantot darbā iekārtošanās aģentūru pakalpojumus.  



Europass CV darba meklēšanā 

Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un 
ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv  
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Europass CV darba meklēšanā 

Europass CV paraugi, CV veidlapas 27 valodās un 
ieteikumi CV sastādīšanai: www.europass.lv  



Pieprasītākās prasmes 

Avots: Latvijas vadošo personālatlases kompāniju ekspertu, personālvadītāju un karjeras 

konsultantu aptaujas rezultāti 



Europass motivācijas vēstule 
darba meklēšanā 
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Europass motivācijas vēstule darba 
meklēšanā 



Europass motivācijas vēstule darba 
meklēšanā 

www.europass.lv  
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Motivācijas vēstule 

I like to work in the Netherlands because I can not find a job in 
my country 

(Es gribu strādāt Nīderlandē, jo nevaru atrast darbu savā 
valstī) 

I woul like to apply for a job in your company because I would 
like to earn more money 

(Es vēlos pieteikties darbam Jūsu uzņēmumā, jo vēlos nopelnīt 
vairāk naudas) 

I like your company 

(Man patīk Jūsu uzņēmums) 

I am a good employee 

(Es esmu labs darbinieks) 

Nelietojiet frāzes: 
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Latvijas EURES internetā  

www.nva.gov.lv/eures 

ESF Projekts Nr.7.1.2.1/15/I/001 „EURES tīkla darbība Latvijā” 



EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls 

www.eures.europa.eu 
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EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls 

www.eures.europa.eu 
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EURES – Eiropas darba dienu portāls 

www.europeanjobdays.eu 
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EURES – Eiropas darba dienu portāls 

www.europeanjobdays.eu 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 

https://ec.europa.eu/eures 

http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob 
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www.eures.europa.eu 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 
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Projekts “Tava pirmā EURES darbavieta” 



Projekts “Droppin” 

https://ec.europa.eu/eures/droppin 
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Projekts “Droppin” 

https://ec.europa.eu/eures/droppin 
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Projekts “Droppin” 

https://ec.europa.eu/eures/droppin 
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Latvijas EURES konsultanti  

• Rīgas reģionam                                           
NVA Rīgas filiālē, Jēzusbaznīcas ielā 11    
Tālr. 67210189 

• Kurzemes reģionam                                   
NVA Liepājas filiālē,  Graudu ielā 50           
Tālr. 63429422 

• Vidzemes reģionam                                   
NVA Cēsu filiālē, Bērzaines ielā 15              
Tālr. 64127769 

• Latgales reģionam  

    NVA Rēzeknes filiālē, 18.novembra ielā 35 

    Tālr. 64607807 

    NVA Daugavpils filiālē, Varšavas ielā 18 

    Tālr. 65435460 

www.nva.gov.lv/eures    eures@nva.gov.lv  



Jautājumi  



Paldies par uzmanību! 

www.nva.gov.lv/eures | www.eures.europa.eu 

EURES – PAR DROŠU DARBU EIROPĀ! 
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